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   Páscoa 2022
AGENDA

uRecesso escolar na Semana 
da Páscoa, de 08 a 15 de abril. 
Retorno das aulas no dia 18, 
segunda-feira. 

u Feriado nacional dia 21 de 
abril, quinta-feira, não tem 
aulas, mas na sexta-feira, 22, 
tem sim! 

Sementes de alegria e esperança
Na próxima semana, de 11 a 15 de abril, 

não teremos aulas em nossa Escola. Faremos 
uma pausa para celebrar a Páscoa que já vem 
sendo intensamente preparada pelas mãozi-
nhas dos pequenos do Maternal e do Jardim. 
Nas últimas semanas, a pintura dos ovinhos 
e a confecção das cestinhas têm preenchido 
as manhãs, semeando alegrias. No maternal 
das Margaridas, por exemplo, o plano para a 
segunda-feira, dia 18 de abril, é o seguinte: ao 
chegar na Escola as crianças irão encontrar 
uma linda mesa, com cestas coloridas, um 
belo coelho na graminha de alpiste, a cenou-
ra roída, marcas de patinhas por toda parte, 
palhinhas espalhadas pelo chão. Ainda antes 

de entrar, enquanto estiverem esperando na 
varanda, vão ouvir na sala muitos barulhos de 
pulos e arranhõezinhos na porta. E, então, ao 
entrarem, a grande surpresa! “Depois de ad-
mirarmos tanta beleza vamos com uma gran-
de cesta à procura dos ovos escondidos, que 
logo serão distribuídos em cada cestinha. De 
lanche, um pão de Páscoa, e todos levaremos 
para casa uma doce lembrança dessa época”, 
diz a professora Luise.

Que assim seja! 

Que a alegria e a pureza das crianças nos 
inspire a todos na celebração desta época tão 
especial. Para as crianças e para os adultos 
desejamos uma ótima Páscoa! 

u assembleia geral da associação pedagógica micael (apm)

 A diretoria da APM – Associação Pedagógica Micael, entidade mantenedora da Escola 
Waldorf Anabá, convida todos a participar da Assembleia Geral Ordinária que acontecerá 
no próximo dia 23 de abril, às 9 horas, no prédio do Ensino Médio. Segue o convite aqui 
neste link. Na assembleia serão apresentadas as contas do ano 2021, estudos sobre 
a rua interna de acesso ao prédio do Infantil e o projeto de implantação de energia 
solar. Também serão dados esclarecimentos sobre os procedimentos para se tornar 
membro da Associação. A participação de todos é esperada e muito importante para 
fortalecermos cada vez mais nossa comunidade e nosso compromisso comum. Acesse o Guia da  

Comunidade, no site da Escola.

Formação de novos 
professores

Enquanto as crianças e jovens, 
alunos do Anabá, descansam, 
a Escola será  tomada por 
estudantes adultos.  O 
14º módulo do “Curso de 
fundamentação em pedagogia 
Waldorf” acontecerá em nosso 
espaço de 9, sábado, até sexta-
feira, dia 15. A turma de Ensino 
Fundamental terá aulas sobre 
a metodologia e didática do 
ensino de ciências; euritmia; 
teatro e canto coral.

E a turma de Educação Infantil 
terá cursos de sete processos 
vitais; contos de fadas; roda 
rítmica; euritmia e canto coral

Serão cerca de 50 
participantes, sendo 9 
docentes.  

Esta turma já está na reta final, 
com a formatura prevista  
para outubro.

https://drive.google.com/file/d/1RPQ38Br0d0CyQwVPbWpYuWZv1r3976Cb/view?usp=sharing
http://www.anaba.com.br/app/arquivos/pdf/guia-da-comunidade-20210927005556.pdf


uoficinas extracurriculares oferecidas na escola

Junto a esta edição do Informativo está circu-
lando um quadro com horários e descrição das 
oficinas extracurriculares que já estão sendo 
oferecidas no espaço da Escola. Informe-se 
sobre as várias ações. 

Também, quem estiver interessado em oferecer 
cursos, pode entrar em contato com a Adriely 
ou Rejane, na Recepção  48 9664-0101,  para 
combinar. 

   PÁTIO u  Dinheiro e 
Consciência
Juan Melé, presidente 
da Fundação Dinheiro 
e Consciência, está 
empreendendo uma nova jornada 
à América Latina, incluindo 
algumas cidades brasileiras, entre 
elas Florianópolis, para aprofundar 
a proposta de reeducação 
econômica e renovação 
social. Entre os vários eventos 
programados, dois são voltados às 
escolas. Anote aí:

Dia 20/04, das 19h às 20h30: “Em 
busca da sustentabilidade nas 
Escolas Waldorf”, palestra a ser 
realizada no Centro Cultural Rudolf 
Steiner (SAB) em São Paulo, com 
transmissão online.  

Dia 22/04, das 15h às 16h30: 
“A educação, a vida cultural e a 
Banca Ética no Brasil”, conversa 
presencial com lideranças das 
escolas do Sul do Brasil sobre a 
importância do apoio da sociedade 
à educação e à vida cultural na 
transformação cultural.

Os dois eventos são gratuitos mas 
requerem inscrições que podem 
ser feitas pelo site da Banca Ética 
Latinoamericana (link: https://
giras.bancaeticalat.com/pt/)

u Apoie o 
Colibri! 

Você gostaria 
de aparecer 
na mais 
tradicional 
vitrine da nossa 
comunidade?  Divulgue 
seus serviços, sua loja 
ou empresa na seção de  
apoiadores do Colibri! Desta 
forma você estará ajudando 
a financiar a versão impressa 
deste periódico tão especial 
que já está no seu 32º ano 
de publicação. São quatro 
edições por ano: Páscoa,  
São João, Micael e Natal. 

Escreva para  
colibri@anaba.com.br e 
fale com a Comissão de 
Comunicação.

uNova denominação
O antigo Conselho de Mães e Pais passou agora a 
se chamar “Conselho de Famílias da Escola Wal-
dorf Anabá”. A decisão foi tomada na reunião de 
29 de março, com o objetivo de ampliar a repre-
sentatividade junto à comunidade escolar.

u Integração 
No dia 7 de abril, a Associação Pedagógica Mica-
el teve o primeiro encontro com o representante 
do Conselho Pedagógico — de um total de quatro 
previstos para acontecer no ano  — com objetivo 
de ampliar o diálogo e a interação entre as instân-
cias da Escola.

uFundos para o Teatro do 8O 
Doações para o Brechó do 8o ano podem ser dei-
xadas na caixa que fica ao lado do Bazar Perma-
nente. Roupas e calçados limpos, jogos, livros e 
brinquedos em bom estado são bem-vindos. 

u Imposto de renda
A tesouraria informa que estão disponíveis no 
portal online os comprovantes anuais para quem 
precisa do documento para fins de Imposto de 
Renda. 

 
u salve a data! 
O 12o ano já tem 
dia e local para as 
apresentações do 
musical “Ópera do 
Malandro”, obra do 
compositor Chico Buarque e 
parceiros: 4 e 5 de junho no 
Teatro Dionisio, nos Ingleses. Os 

ensaios conduzidos pela professora Nastaja com a ajuda dos tutores, Ana e Paulo, estão 
em ritmo embalado e seus passos podem ser acompanhados pela comunidade escolar 
no Instagram operadomalandro12

 u   Cezar de Castro é novo professor de Música do 5º, 6º e 
7º ano, e atuará também no coral do Médio, com o profes-
sor Rafael. Natural de São Paulo, já trabalhou no Anabá em 
2011-12, além de atuar nas escolas Grão Saber e Aitiara e 
no jardim Amanayé, que era conduzido pela mãe e irmã. 

u cuidando do trânsito  
na rua da Escola

Com a missão de propor melhorias para au-
mentar a segurança e a fluidez do trânsito de 
veículos e pedestres nos arredores da Escola, 
a Comissão de Trânsito elaborou uma carta 
que foi protocolada na Prefeitura, solicitando 
medidas de sinalização na via pública. 
Além disso, o pessoal prepara uma campa-
nha de conscientização. Esperamos novida-
des em breve! 

u procura-se um refrigerador 

a Educação Infantil está precisando de um 
refrigerador grande (400 l), que tenha capa-
cidade para servir três salas que venha como 
doação ou venda num precinho camarada. 
Quem souber, por favor, entre em contato com 
a Secretaria Escolar (Comissão de Manutenção 
Escolar). 

https://www.instagram.com/operadomalandro12/


u  uma 
visita muito 
especial no 
jardim das 
orquídeas

Nesta semana, as 
crianças do Jardim 
das Orquídeas 
receberam a 
visita especial 
de uma galinha 
e seu pintinho. 
Muita delicadeza 
e cuidado tiveram 
as pequenas 
mãozinhas para dar 
boas-vindas  
às visitas.

    Na sala de aula

uaprendendo sobre o mundo e suas fronteiras
Na primeira semana de março, teve inicio a época de Geografia do 
12o ano sobre o assunto geopolítica e, como não poderia deixar de 
ser, a Guerra da Ucrânia foi um foco. Recebemos Cerys Tramontini, 
diretora Paz & Mente Brasil, especialista em operações de paz, para 
iniciar uma conversa com os alunos e alunas. “A receptividade da tur-
ma foi excelente para um tema tão sensível e atual”, conta o professor 
Guilherme.

ACONTECEU 

uBorboletas  
em inglês no 1o ano
Na aula de inglês, as 
crianças do 1o ano fizeram 
uma arte de Páscoa, 
trabalhando a motricidade 
fina e aprendendo os 
nomes das cores, fizeram 
muitas bolinhas de papel 
de seda e decoraram uma 
butterfly, resultando em 
uma linda colagem.

uRoda de Mulheres em Movimento
Na noite de 9 de março, um grupo de mulheres, 
mães e professoras da Escola, reuniu-se para uma 
roda de conversa mediada pela  profª da UDESC, 
Adriana Rios.  O encontro foi promovido pelo Grupo 
Anabá Plural e teve por objetivo ampliar as dicussões 
e reflexões em torno do Dia Internacional da Mulher.
O grupo Anabá Plural reúne-se quinzenalmente  de 
modo online para discutir questões relacionadas à 
diversidade e à inclusão. O grupo prepara um novo 
evento para o próximo mês de maio.  
Aqui o link para participar do grupo no WhatsApp.  

uPedagogia Waldorf na rede pública 
No sábado, 26 de março, o prédio do Ensino Médio foi palco 
de um dos encontros presencias que serão realizados ao longo 
do ano pelo programa Nós da Primeia Infância, direcionado 
aos profissionais da educação da rede pública e coordenado, 
em Florianópolis, pela professora Regina Giachetta. O curso é 
oferecido pelo Instituto Maiana e mais informações podem ser 
obtidas no site da entidade.   

https://chat.whatsapp.com/ClGuImPH4zbBUQV7HynEdI
https://www.institutomaiana.org.br/


ACONTECEU 

umutirão celebrou os 42 anos da escola

A comunidade escolar reuniu-se lindamente no sábado, dia 19 de março, para 
a realização do mutirão dos 42 anos do Anabá. As atividades foram realizadas  
nos três prédios, Fundamental, Médio e Maternal, da Educação Infantil. No 
sábado seguinte, dia 26, reuniram-se também as turmas do Jardim para 
arrumar e embelezar seu espaço.

u  e continuou no 2o ano...
As mães do 2o ano, no entanto, 
seguiram trabalhando para que 
as crianças tenham ainda mais 
aconchego na sala. Tal qual “alunas 
Waldorf”, na quinta-feira, 7 de 
abril, elas receberam a ajuda da 
professora Sasha, de artes manuais, 
para costurarem novas capas de 
almofadas. “Foi um momento bem 
descontraído, com muita partilha e 
aprendizado”, contam.

u Encontro de recepção  

às novas famílias

No sábado, 2 de abril, aconteceu o 
encontro para recepção às novas 
famílias que reuniu 41 pessoas no colorido espaço preparado pelas 
mães do Conselho de Famílias, na quadra da Escola. Teve exposição 
de cadernos e trabalhos manuais; o professor Sérgio falou pela APM; 
a professora Denise apresentou o Conselho Pedagógico; o professor 
Gabriel ofereceu uma vivência em Ginástica Bothmer; e as ex-alunas, 
Raquel e Liz, recém-formadas no Ensino Médio, falaram sobre suas 
vivências no Anabá. Embora o sábado estivesse chuvoso e cinza o 
encontro foi repleto de luz e calor, conforme os relatos emocionados 
dos participantes (ao lado):

 “Desde o momento 
em que Kai começou 
no Jardim das 
Orquídeas, senti 
as transformações 
acontecendo em 
nossas vidas. Pequenas 
gotas de mudança que 
ainda reverberam em 
silêncio dentro de nós. 
O Encontro de Novas 
Famílias veio selar 
estas transformações 
de uma maneira 
inesperadamente 
emocionante para 
mim. É como se 

minhas observações, escutas, olhares e sentimentos fossem 
causando a subida de um nevoeiro baixo que pairava no ar, 
abrindo e despertando novos caminhos e fazendo todo o sentido 
para mim; como se tantas coisas já estivessem dentro de mim 
e, agora, florescessem a cada gesto, a cada fala, a cada olhar. 
Ao final, muitas lágrimas de gratidão caíram pela sensação de 
estar em casa e ao mesmo tempo livre, como uma “borboleta 
multicor, que vai pousar naquela flor”, depois de sair do casulo. 
Gratidão pela acolhida e pela recepção, que numa manhã 
chuvosa encheu meu coração de luz e amor!” Marina Hirota.
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2a-FEIRA

15h às 16h
Reforço Matemática e Português

12 anos. Individual. Sala do 5° ano.
Marcelo Letzow  48 99821 4924

13h20 às 15h30
Ballet 

A partir de 7 anos .Em grupo. Sala de dança.
Larissa 48 98493 0494

19h30 às 20h30
Alemão

Adultos. Em grupo. Pelo Zoom. 
Ilka 48 98805 1667

3a-FEIRA

14h às 16h
Violino 

De 7 a 14 anos . Em grupo. Sala do 6° ano. 
Esmeralda  48 9942 3633

14h às 16h30
Violão A partir de 10 anos. Individual ou em grupo. 

Sala de música.Cezar 48 9803 7924

14h às 16h30
Bonecas 

A partir de 16 anos. Em grupo. Casa do pastor.
Marielly 48 9838 7565

7h às 8h
Euritmia para pais 

Adultos. Em grupo. Sala de Euritmia.
 Andreia Ikeda 48 99607 3491

13h15 às 14h
Coral De 9 a 11 anos. Em grupo.  

Sala de dança ou 3° ano. Eliana 48 99149 1002

4a-FEIRA

14h às 15h15
Aula de música De 9 a 11 anos. Em dupla.  

Sala de dança ou 3° ano.Eliana  48 99149 1002

Do almoço  

às 16h30

Oficina Recreativa 
De 6 a 9 anos. Em grupo. Sala do 1° ano. 

Silvia  48 9900 7600

15h às 16h30
Jogos Em grupo. Quadra.

 Gabriel 48 99668418

15h às 17h
Oficina de teatro

De 11 a 15 anos. Em grupo. Sala de Euritmia.
Juliana  48 9803 4683

14h às 17h
Violão

9 anos. Individual e em grupo. TM Bazar
Felipe 48 996078441

6a-FEIRA 14h às 17h
Violão 

9 anos. Individual e em grupo. TM Bazar
Felipe 48 99607 8441

Atividades extracurriculares na Escola para crianças, jovens 
e também para adultos. Contate os responsáveis para obter 
informações sobre vagas e preços.Oficinas 


